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KUTATASI JELENTES
a

a Debreceni Búvárklub 2015. évben
Bánkúti 1. számú víznyelő (Diabáz I.) barlangban
v égzett kutatási tev ékenys é géről

ADiabáz-barlangtól a csurgói erdészltén felé vezető erdészeti úton mintegy 110 méterre baloldalon egy szikla-beszakadásban található. Mérésekre alapozott feltételezésekszerint a víznyelő bontással összeköthető a
Diabáz barlanggal,
Utalások szerint a 80_as évek elején kezdték meg ennek érdekében a bontást. Mivel omladékos kőzetből állt
a kitöltés és nem ácsoltak, ezért nem jutottak mélyre.
l987-ben szakosáályunk a barlangot ácsolat kiépítéseután teljes keresztmetszetben kezdte bontani, amivel
16 méteres mélységbejutottunk le.
Sajnos ez az ácsolat a későbbiekben beomlott. A2012 évben történt felmérésekés lehetőségek továbbgondolása után 20l3_ban megkezdtük a behullott növényzet és fahulladék illetve a beomlott ácsolat darabjainak
kitermelését,

2015,
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deponált törmelék kitermel ését,illetve a biztonságos továbbjutáshoz szükséges ácsolat kiépítését.
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KUTATASI JELE|{TES
a Debreceni Búvárklub 2015. évben
a Lyukasgerinci zsombolyban
v égzett kutatási tevékenységérőt

A zsombolyba az év során több leszállást hajtottunk végre, melyek során a 2015. május 4-én kelt
kutatási engedélytink megkötéseinek betartásáva|- a kövek átdeponáIásával

-

ladás lehetőségét.

Debrecen, 2016. január 20.
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KUTATASI JELENTES
a Debreceni Búvárklub 2015. évben
a Ördögű ző barlangban
v égzett kutatási tevékenységéről

A korábbiakban az Ördögűző barlangban

történt egyik bejárásunk alkalmávaI fedez-

tük fel, hogy a levegőmozgásból és a denevérek ottlétének nyomaiból egy lehetséges
űj járatra lehet következtetni.

EnnektovábbivizsgáIatáú.folyamatosanvégezzük.

Debrecen, 2016. január 20.
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KUTArÁsl JELEl{rÉs
a Debreceni Búvárklub 2015. évben
a Csipkéskútivíznyelő barlangban
v égzett kutatási tevékenységéről

Ev elején felmérttik az ácsolatés a létracsúszdaáltapotát.

Mivel mindkettő erősen elhasználódott, úgy döntöttünk,

hogy a bejáratközeli

ácsolat mögül kezd-

jük el kiszedni a törmeléket abban bízva, hogy mihamarabb elérjük a szálkövet, így atörmelékfogó
ácsolat feleslegessé válik és eltávolíthatunk a barlangból.

A munkát elkezdtük, amit ajövőben folytatni is kívánunk.
Debrecen, 2016. január 20.
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KUTArÁst JELENTÉs
a Debreceni

Búvárklub 2015. évben végzett kutatási tevókenységéről,
a Diabáz-barlangban

A 2015. évben aDiabéa l-es bontásbanvégzett kutatással összhangban, aDiabáz Barlang Szép Ág
omladékos termeiben alégmozgás megfigyelésétvégeztük. Az omladékot, törmeléket több helyen
megbontottuk, keresve a lehetőséget a két barlang kapcsolatára.

A barlang bejárati részénekfelújítása miatt
barlangba.

A

besodródott hüllőket

a felszíni vízfolyás közvetlenül

és kisemlősöket

rendszeresen gyűjtöttük

nagymennyiségű szerves hulladék és állati tetem eltávolítása megtörtént.
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KUTATÁSI JELENTES
a Debreceni Búvárklub 201,5. évben
a Kőbánya barlangban
v égzett kutatási tevékenységéről

A víznyelőt az idei évben csak szárazidőszakban tudtuk ellenőrizni.
A nyelőszáj kömyékén a feltételezett vízmozgás ellenőrzésére köveket mozgattunk
át, de a felszíni vízfolyás nyomait továbbra sem találtuk.

Debrecen, 20I 6. január 20.
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